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Podlaska Izba Rolnicza informuje, że organizuje 

podstawowe oraz uzupełniające szkolenia w zakresie 

stosowania środków ochrony roślin, tzw. kursy „na 

opryskiwacz”. W celu uzyskania wszelkich informacji 

zapraszamy do biur powiatowych Podlaskiej Izby 

Rolniczej. 

Informacje znajdują się również na stronie inter-

netowej www.pirol.pl

Przypominamy, że szkolenie ważne jest tylko 5 lat, 

a atest opryskiwacza 3 lata. Jednocześnie informu-

jemy, że od 1 stycznia 2016 r. osoby nie posiadające 

uprawnień, nie mogą zakupić środków ochrony roślin. 

W wyniku kontroli brak uprawnień bądź atestu może 

skutkować pomniejszeniem dopłat bezpośrednich. 

Augustów – 509 197 794

Sejny – 697 363 402

Białystok – 85 676 08 58

Siemiatycze – 603 440 064

Bielsk Podlaski – 607 327 607

Sokółka – 85 711 34 79

Hajnówka – 88 527 27 30

Suwałki – 87 565 09 71

Grajewo – 86 261 10 86

Wysokie Maz. – 86 275 01 81

Kolno – 862 781 036

Zambrów – 862 712 452

Mońki – 85 716 24 59
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Drodzy rolnicy, 
członkowie Podlaskiej Izby Rolniczej 

W dniu 8 października odbyło się XIII walne 
posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Ob-
rady uświetnił swoją obecnością minister rolni-
ctwa Jan Krzysztof Ardanowski, który poruszył 
wiele kwestii i spraw jakimi resort zajmuje się 

na bieżąco. Minister przedstawił również plany swoich działań na najbliższe 
miesiące i lata na rzecz polskiego rolnictwa:

-ruszył skup interwencyjny jabłek przemysłowych, po 25 gr za kilogram, 
prowadzony przez fi rmę „Eskimos”;

-ruszył nabór na radców rolnych w ambasadach RP, chętni fachowcy 
mogą się zgłaszać do rekrutacji;

-przyjęto nową ustawę  o rolniczym handlu detalicznym, z daleko idącymi 
ułatwieniami i uproszczeniami przepisów dla rolników;

-przyjęto nową ustawę spółdzielczą, w której członków spółdzielni 
zwolniono z podatku dochodowego i podatku od nieruchomości

-przyjęto ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich;
-minister oświadczył, że nie będzie w Polsce zakazu uboju rytualnego; 
-nastąpi powrót hodowli bydła mięsnego i owiec na tereny górskie;
-minister przewiduje, że od 2020 r. żeby otrzymać dopłatę do użytków 

zielonych trzeba będzie hodować zwierzęta w gospodarstwie;
-nastąpi rozwój produkcji polskiego białka roślinnego, poprzez większe 

wykorzystanie rzepaku w hodowli zwierząt;
-większe powiazanie nauki z praktyką, czyli nowa rola instytutów ba-

dawczo-rozwojowych, nowe projekty np. retencja wód, ograniczenie skutków 
suszy, program wapnowania gleb w Polsce;

-rozwój OZE na terenach wiejskich, głównie rozwój biogazowni z zagwa-
rantowaną 15-letnią dochodowością;

-rozwiązanie problemu dzików, wojewodowie będą dopłacać do odstrze-
lonej lochy 650 zł i 300 zł do dzika dla myśliwych;

-stworzenie państwowego zakładu ubojowego świń na terenie objętym 
ASF-em;

-powstanie Polskiej Rady Rolnej, która ucywilizowałaby dialog między 
rządem, a związkami i organizacjami rolniczymi.

Minister przedstawił mnóstwo zadań i bardzo dobrze, że są konkrety, 
ponieważ poprzedni minister tworzył więcej planów i programów na odległą 
przyszłość, niż realnych rozwiązań bieżących problemów. Minęło 100 dni 
rządów Pana ministra Ardanowskiego, przychodzi czas na wdrożenie pomy-
słów w życie. Życzę Panu ministrowi, aby nie wpadł w rutynę sprawowania 
władzy i zawsze brał pod uwagę merytoryczne pomysły i uwagi Izby Rolniczej.

Z poważaniem
Grzegorz Leszczyński 

Prezes PIR
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Nowy portal do rejestracji zwierząt

Ruszył przygotowany przez ARi-
MR nowy Portal IRZplus. Dzięki 
niemu rolnicy i przedsiębiorcy 

z terenów wiejskich, którzy posia-
dają oznakowane bydło, owce, kozy 
czy świnie, mogą szybko i wygodnie 
dokonywać przez Internet zgłoszeń 
o zdarzeniach dotyczących zwierząt 
gospodarskich, np. o ich urodzeniu, 
kupnie, wywozie lub uboju.

Obowiązek dokonywania zgłoszeń, 
mający na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa żywności, nakłada ustawa 
o systemie identyfi kacji i rejestracji 
zwierząt.  

Korzystanie z Portalu IRZplus 
znacznie ułatwia składanie zgłoszeń 
przemieszczeń zwierząt, np. kupno-

-sprzedaż. Jeśli jedna strona złoży zgło-
szenie za pośrednictwem IRZplus, to 
druga strona będzie widziała na swo-
im koncie tę informację i wystarczy, 
że potwierdzi - również za pośredni-
ctwem Portalu IRZplus - prawidłowość 
zawartych w niej danych. Nie będzie  
konieczności wypełniania nowego zgło-
szenia przemieszczenia.

Za pośrednictwem IRZplus można 
także bez wychodzenia z domu złożyć 
zapotrzebowanie na numery kolczyków 
dla bydła, owiec i kóz oraz ich duplikaty, 
a także zamówić duplikaty paszpor-
tów dla bydła. Dla hodowcy zwierząt 
stworzona w Portalu baza danych o ich 
stadzie będzie pomocnym narzędziem. 
Będzie można w każdej chwili sięg-

nąć po zgromadzone w niej potrzebne 
informacje, sprawdzić złożone przez 
siebie zgłoszenia lub złożyć nowe.

Posiadacze zwierząt, którzy chcą 
korzystać z Portalu IRZplus, uzyskają 
do niego dostęp rejestrując się w apli-
kacji e-WniosekPlus w celu utworzenia 
nowego konta. Jeśli natomiast mają już 
dostęp do tej aplikacji, mogą w łatwy 
sposób, podczas logowania, rozszerzyć 
posiadane uprawnienia o dostęp do 
Portalu IRZplus lub skorzystać z po-
siadanego dostępu do dotychczasowej 
aplikacji CK IRZ.

Wioletta Maciukanis
PIR Sejny

Źródło: ARiMR

Ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa rozpoczęła 16 
października wypłatę 70-pro-

centowych zaliczek na poczet dopłat 
bezpośrednich za 2018 r. oraz płatności 
obszarowych z PROW 2014-2020 w peł-
nej wysokości. Prezes ARiMR Maria Faj-
ger poinformowała, że już pierwszego 
dnia przekazywania zaliczek trafi ą one 
do ponad 77 tys. rolników. Ich łączna 
kwota wyniesie blisko 190 mln zł. 

W 2018 r. wnioski o przyznanie płat-
ności bezpośrednich złożyło ponad 1,3 
mln rolników. Pula środków przezna-
czona na tegoroczne dopłaty wynosi 
14,8 mld zł. Z tego blisko 10 mld zł 
w formie zaliczek trafi  na konta rolni-
ków do końca listopada. Pozostała część 
funduszy będzie wypłacana rolnikom 
sukcesywnie od 1 grudnia do czerw-
ca 2019 r.  Agencja rozpoczęła także 
przekazywanie płatności z tytułu ONW 
oraz płatności rolnośrodowiskowych, 
rolno-środowiskowo-klimatycznych. 

Elżbieta Bartnicka
PIR Augustów

Źródło: www.arimr.gov.pl

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA ROK 2018
określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaje płatności bezpośrednich Stawki płatności bezpośrednich 
za rok 2018

 Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha
 Płatność za zazielenienie 308,18 zł/ha

 Płatność dodatkowa 178,01 zł/ha
 Płatność dla młodego rolnika 175,62 zł/ha

 Płatność do bydła 293,04 zł/szt.
 Płatność do krów 373,70 zł/szt.
 Płatność do owiec 101,39 zł/szt.

 Płatność do kóz 54,78 zł/szt.
 Płatność do roślin strączkowych na 

ziarno do 75 ha 721,04 zł/ha

 Płatność do roślin strączkowych na 
ziarno powyżej 75 ha 360,52 zł/ha

 Płatność do roślin pastewnych 438,71 zł/ha
 Płatność do chmielu 2 129,87 zł/ha

 Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 065,89 zł/ha
 Płatność do buraków cukrowych 1 495,63 zł/ha

 Płatność do pomidorów 3 320,78 zł/ha
 Płatność do truskawek 1 054,35 zł/ha

 Płatność do lnu 486,12 zł/ha
 Płatność do konopi włóknistych 235,26 zł/ha

 Płatność do tytoniu - grupa Virginia 3,50 zł/kg
 Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,46 zł/kg

Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone 
zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2018 wynosi 4,2774 zł za 1 EUR.
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Dbamy o czyste powietrze

Nasze powietrze zanieczyszczają 
pyły i gazy emitowane do po-
wietrza głównie w wyniku spa-

lania paliw stałych w piecach i kotłach 
domowych (tzw. emisja punktowa), 
spalania paliw płynnych w silnikach 
samochodowych (tzw. emisja liniowa), 
spalanie paliw stałych w energetyce 
i przemyśle (tzw. wysoka emisja) - pro-
cesów przemysłowych - emisji wtórnej 
zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni 
odkrytych, np. dróg, chodników, boisk 
oraz powierzchni pylących.

W związku ze stale rosnącym prob-
lemem jakim jest smog powstał pro-
jekt „Ogólnopolski system wsparcia 
doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorców 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz OZE”. Projekt realizowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014–2020. Benefi cjentem (Partnerem 
wiodącym) projektu jest Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we współpracy z 15 Woje-
wódzkimi Funduszami Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 
i Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Lubelskiego, jako Partnerami.

Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju (Instytucja Zarządzająca) wraz 
z Ministerstwem Gospodarki (Instytucja 
Pośrednicząca) oraz NFOŚiGW (Partner 
Wiodący) wypracowało w 2014 r. Kon-
cepcję Projektu Doradztwa Energetycz-
nego. Projekt wpisany został przez MIiR 
do Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014–2020. 3 marca 
2016 r. Minister Energii i Prezes Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej podpisali umowę 
w sprawie realizacji Projektu pod na-
zwą „Ogólnopolski system wsparcia 
doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz OZE”, o wartości 128 974 901,28 
zł. Będzie on realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie 
z osią priorytetową I, Poddziałanie 
1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności go-
spodarki”. Projekt jest w 100% jest 
refundowany z Funduszy Europejskich 
i będzie realizowany do 31.12.2023 r. 
Planowane efekty: 50 000 konsultacji, 1 
200 Planów Gospodarki Niskoemisyjnej 

objetych wsparciem doradczym oraz 
800 inwestycji w zakresie efektywno-
ści energetycznej oraz OZE objętych 
wsparciem doradczym. 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. zawarta 
została Umowa o partnerstwie na rzecz 
realizacji Projektu pn. „Ogólnopol-
ski system wsparcia doradczego dla 
sektora publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorców w zakresie efek-
tywności energetycznej oraz OZE” po-
między Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(Partner Wiodący) a 14 Wojewódzkimi 
Funduszami Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej i Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Lubelskiego, 
jako Partnerami.

CEL PROJEKTU DORADCZEGO
Wsparcie projektów przyczy-

niających się do realizacji pakietu 
klimatyczno-energetycznego 

UE 20/20/20.
Zgodnie z celem ogólnym Projektu 

wybór celów szczegółowych odpowia-
da obszarom, które mają podstawo-
we znaczenie dla wsparcia realizacji 
unijnego celu 20/20/20 (w przypadku 
Polski 20/20/15) i są adekwatne do 
zidentyfi kowanych barier rozwoju ni-
skoemisyjnej gospodarki oraz uwa-
runkowań dla konieczności wsparcia 
doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób 
fi zycznych, wynikającego z prawa UE 
i dokumentów programowych.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU
Zwiększenie świadomości w zakre-

sie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, 
wsparcie gmin w przygotowaniu i wdra-
żaniu PGN/SEAP, wsparcie w przygoto-
waniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie 
efektywności energetycznej (EE) i OZE.

ZADANIA PROJEKTU
Projekt doradczy ma za zadanie wy-

eliminowanie zidentyfi kowanych barier 
rozwoju niskoemisyjnej gospodarki 
oraz wsparcie w dążeniu do pełnej rea-
lizacji zobowiązań Polski wynikających 
z dyrektyw UE. Wykorzystanie szablo-
nów stosowanych w ramach inicjatywy 
KE do monitorowania przygotowania, 
wdrażania SEAP oraz monitorowa-
nia najlepszych praktyk, jak również 
identyfi kowania projektów w zakresie 

efektywności energetycznej i OZE prze-
widzianych w strategiach adaptacji do 
zmian klimatu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH 
PROJEKTU

Wdrożenie i rozwój systemu do-
radztwa polegał będzie na prowadze-
niu badań i analiz, w tym, w szczegól-
ności analiz doświadczeń wynikających 
z wdrażania aktualnych programów 
wspierania efektywności energetycznej 
i OZE (NFOŚiGW, PO IiŚ 2014–2020, 
LIFE, RPO, HORYZONT 2020). Orga-
nizowaniu konferencji zwiększających 
świadomość społeczności lokalnej na 
temat niskoemisyjnej gospodarki oraz 
inicjatywy Porozumienia Burmistrzów, 
udziale w warsztatach, seminariach 
organizowanych przez Biuro Porozu-
mienia Burmistrzów i inne instytucje 
europejskie, dotyczących przykładów 
przygotowania, fi nansowania, wdraża-
nia projektów w zakresie efektywno-
ści i OZE oraz tworzenie bazy danych 
o dobrych praktykach.

Przygotowanie i przeprowadzenie 
szkoleń oraz działań informacyj-
nych: szkolenia i działania informa-
cyjne skierowane będą do samorządów, 
przedsiębiorców, w tym MŚP i społecz-
ności lokalnej w tym osób fi zycznych, 
z zakresu efektywności energetycznej 
i OZE, informacja i wymiana doświad-
czeń z wykorzystaniem systemów in-
formatycznych oraz przygotowanie 
i przeprowadzenie szkoleń energety-
ków gminnych.

Usługi doradcze w zakresie apli-
kowania o środki UE: informowanie 
o możliwych i najkorzystniejszych 
źródłach fi nansowania projektu, do-
radztwo w zakresie montażu fi nanso-
wego projektu, doradztwo w zakresie 
stosowania wytycznych MIiR w przy-
gotowaniu dokumentacji aplikacyjnej 
o środki funduszy UE.

Usługa doradcza może być skiero-
wana zarówno do dużego przedsię-
biorcy, jak i MŚP, podmiotów będą-
cych dostawcami usług energetycznych 
(zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), 
spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych, państwowych jedno-
stek terytorialnych (urzędy statystycz-
ne, sądy, więzienia, straż pożarna, szko-
ły, internaty), szkół wyższych, organów 
władzy publicznej oraz społeczności 
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i przedstawicieli poszczególnych grup 
społecznych. Usługa doradcza może 
mieć formę spotkania informacyjne-
go, porady telefonicznej, zapytania 
mailowego, konsultacji, doradztwa in-
dywidualnego, szkolenia, konferencji, 
czy też webinarium.

PROGRAMEM PRIORETYTOWYM DO 
WALKI ZE SMOGIEM JEST PROGRAM 

„CZYSTE POWIETRZE”
„Czyste Powietrze” to kompleksowy 

program, którego celem jest zmniejsze-
nie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez domy jednorodzinne. 
Program skupia się na wymianie sta-
rych pieców i kotłów na paliwo stałe 
oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych by efektywnie za-
rządzać energią. Działania te nie tylko 
pomogą chronić środowisko, ale dodat-
kowo zwiększą domowy budżet, dzięki 
oszczędnościom fi nansowym. Program 
skierowany jest do osób fi zycznych 
będących właścicielami domów jed-
norodzinnych lub osób posiadających 
zgodę na rozpoczęcie budowy budyn-
ku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzie-
lane za pośrednictwem szesnastu 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(WFOŚiGW).
Korzystając z programu zyskujesz 

zwrot części poniesionych kosztów. 
Maksymalny możliwy koszt, od którego 
liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli 
koszty realizacji inwestycji przekroczą 
53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być 
dofi nansowane w formie pożyczki. Mi-
nimalny koszt kwalifi kowany projektu 
to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofi nanso-
wanie m.in. na wymianę starych źró-
deł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 
stałe) oraz zakup i montaż nowych 
źródeł ciepła, spełniających wymaga-
nia programu, docieplenie przegród 
budynku, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej, montaż lub moderniza-
cję instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, instalację od-
nawialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicz-
nej), montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła.

Możliwe są dwie formy dofi -
nansowania. Dotacja i pożyczka. 

Realizacja programu przewidziana 
jest na lata 2018–2029 natomiast 
podpisywanie umów umów do: 

31.12.2027 r. Zakończenie wszyst-
kich prac objętych umową wyzna-

czono na 30.06.2029 r.
Nabór wniosków prowadzony będzie 

w trybie ciągłym, czyli wnioski będą 
oceniane na bieżąco. Wnioski będą 
przyjmowane i rozpatrywane przez 
właściwe terytorialnie Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Terminy składania 
i rozpatrywania wniosków oraz spo-
sób ich wypełniania (elektronicznie 
lub papierowo), będą zamieszczone na 
stronach internetowych właściwych 
WFOŚiGW. Warunkiem podstawo-
wym dla budynków istniejących jest 
wymiana starego pieca/kotła na paliwo 
stałe na nowe źródło ciepła, spełniające 
wymagania programu, a dla budynków 
nowo budowanych: zakup i montaż 
nowego źródła ciepła spełniającego 
wymagania programu.

OSIEM KROKÓW DO 
DOFINANSOWANIA:

1. Zdobądź wiedzę Zapoznaj się ze 
szczegółami naboru: programem 
priorytetowym, formularzem wnio-
sku i załącznikami oraz instrukcja-
mi do nich, a także regulaminem 
naboru. 

2. Zbadaj potrzeby budynku Chodzi 
o stan obecny i potrzeby budynku, 
które powinny zostać określone 
w audycie energetycznym lub przed-
stawione w uproszczonej analizie 
energetycznej zweryfi kowanej przez 

przedstawiciela WFOŚiGW przed 
realizacją przedsięwzięcia.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofi -
nansowanie Pamiętaj o wytycz-
nych w tym zakresie na stronie 
właściwego WFOŚiGW, w tym o li-
ście wymaganych dokumentów(np. 
dokumenty potwierdzające dochód).

4. Po złożeniu wniosku Odbędzie 
się wizytacja przedstawiciela 
WFOŚiGW, która potwierdzi, czy 
stan budynku jest zgodny z danymi 
we wniosku. 

5. Podpisz umowę o dofi nansowanie 
WFOŚiGW przygotuje umowę po 
pozytywnym rozpatrzeniu Twojego 
wniosku. 

6. Złóż wniosek o płatności Środki 
mogą być wypłacone w kilku tran-
szach po zrealizowaniu poszcze-
gólnych etapów przedsięwzięcia. 
Jeśli pojawią się zmiany, wystąp 
o odpowiednie zmiany w umowie. 

7. Zakończenie przedsięwzięcia Wi-
zyta przedstawiciela WFOŚiGW po-
twierdzi realizację przedsięwzięcia. 
Dodatkowo możliwa jest kontro-
la przedsięwzięcia w okresie jego 
trwałości (utrzymania projektu) 
w terminie do 3 lat!  

8. Rozliczenie przedsięwzięcia Na-
stąpi po pozytywnej weryfi kacji 
realizacji przedsięwzięcia przez 
Przedstawiciela WFOŚiGW.

WARUNKI DOFINANSOWANIA
Maksymalne koszty kwalifi kowane, 

od których jest liczona wysokość dotacji 
– 53 tys. zł a minimalna wartość kosz-
tów kwalifi kowanych przedsięwzięcia 
– 7 tys. zł. Oprocentowanie zmienne 
pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M  
+70 punktów bazowych, ale nie mniej 
niż 2% rocznie. Planowany okres spłaty 
pożyczki: do 15 lat. Możliwa karencja 
(zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do 
zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 
Okres realizacji przedsięwzięcia: do 
24 miesięcy od daty zawarcia umowy 
o dofi nansowanie, lecz nie później, niż 
do 30.06.2029 r. Dofi nansowaniu pod-
legają przedsięwzięcia rozpoczęte nie 
wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku o dofi nansowywanie. 
Przedsięwzięcie nie może zostać zakoń-
czone przed dniem złożenia wniosku 
o dofi nansowanie; data zakończenia 
realizacji będzie potwierdzona w pro-
tokole końcowym.

Edyta Grabowska
PIR Zambrów

SPRZEDAM atrakcyjne działki rolne położone bezpośrednio przy powiatowej 
drodze asfaltowej, uprawiane, w kształcie prostokąta, w okolicy wsi Lipina 
gm. Sokółka o pow. 1,43 ha (kl. R IVb i RV) i 0,34 ha (kl. RIV; zgodnie ze Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Sokółka  działka jest położona w strefie zabudowy zagrodowej i rol-
niczej) oraz pastwiska położone obok siebie przy lesie w okolicy wsi Lipina 
o pow. 0,37 ha i 0,34 ha (kl. PsV). Działki mają księgi wieczyste. Cena do ne-
gocjacji. Zapraszam do kontaktu pod tel. 535 77 69 88.
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www.krus.gov.pl,  e-mail:  bialystok@krus.gov.pl 

Wymiar składek w IV kwartale 2018 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego Oddział Regionalny w Białym-
stoku informuje, że zgodnie z uchwałą 
nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników z dnia 4 września 2018 r. 
wysokość składki na ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 
w IV kwartale 2018 r. nadal stanowić 
będzie kwotę 42,00 zł.

Wysokość składki na ubezpiecze-
nie wypadkowe, chorobowe i ma-
cierzyńskie za podlegającego przez 
cały miesiąc:

1. rolnika, małżonka, domownika 
wynosi 42,00 zł miesięcznie. Je-
żeli rolnik, małżonek lub domow-
nik objęty jest ubezpieczeniem 
na wniosek wyłącznie w ograni-
czonym zakresie należna skład-
ka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 
14,00 zł miesięcznie.

2. pomocnika rolnika wynosi 
42,00 zł miesięcznie. W przypad-
ku, gdy okres podlegania ubez-
pieczeniu pomocnika rolnika, 
z którym zawarto umowę o po-

mocy przy zbiorach jest krótszy 
niż miesiąc, wysokość należnej 
składki rolnik oblicza proporcjo-
nalnie do liczby dni podlegania 
ubezpieczeniu. 

Podstawowa miesięczna skład-
ka na ubezpieczenie emerytalno-
-rentowe za rolników, małżonków 
i domowników w IV kwartale 2018 r. 
stanowić będzie 10% obowiązującej 
we wrześniu 2018 r. emerytury pod-
stawowej (912,86 zł), tj. 91,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
za rolników prowadzących gospodar-
stwo rolne o powierzchni powyżej 50 
ha przeliczeniowych użytków rolnych 
w IV kwartale 2018 r. stanowić będzie:

• 12% emerytury podstawowej, tj. 
110,00 zł – w przypadku gospo-
darstw rolnych obejmujących 
obszar użytków rolnych do 100 
ha przeliczeniowych,

• 24% emerytury podstawowej, tj. 
219,00 zł – w przypadku gospo-
darstw rolnych obejmujących 

obszar użytków rolnych powyżej 
100 ha przeliczeniowych do 150 
ha przeliczeniowych,

• 36% emerytury podstawowej, tj. 
329,00 zł – w przypadku gospo-
darstw rolnych obejmujących 
użytki rolne powyżej 150 ha prze-
liczeniowych do 300 ha przelicze-
niowych,

• 48% emerytury podstawowej, tj. 
438,00 zł – w przypadku gospo-
darstw rolnych obejmujących użyt-
ki rolne powyżej 300 ha przelicze-
niowych.

Ustawowy termin uregulowania 
należnych składek za:

1. rolników, małżonków i  do-
mowników za IV kwartał 2018 
r. upływa z dniem 31 paździer-
nika 2018 r., 

2. pomocników rolnika za dany 
miesiąc upływa z 15 dniem na-
stępnego miesiąca.

Gotujemy z klasą 

Pomysł na organizację wojewódz-
kiego konkursu gastronomiczne-
go dla uczniów średnich szkół rol-

niczych „Gotuj z klasą” powstał w 2017 
roku i zrodził się z potrzeby wsparcia 
edukacji młodzieży ze środowiska wiej-
skiego oraz pomocy w tzw. starcie w do-
rosłe życie. W tym czasie Honorowym 
Ambasadorem Województwa Podla-
skiego został jeden z najzdolniejszych 
i najbardziej rozpoznawalnych polskich 
szefów kuchni - Pan Karol Okrasa. Po 
przeprowadzonych wstępnych rozmo-
wach planowany projekt zyskał jego 
przychylność. Za główny cel przed-
sięwzięcia obrano pomoc w rozwoju 
zawodowym uczniom ze szkół rolni-

czych o profi lu gastronomicznym. Tło 
stanowiła promocja podlaskiej kuchni 
regionalnej i obyczajów kulinarnych. 
Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą 
Zarządu Województwa Podlaskiego, 
co zaowocowało podjęciem w dniu 13 
listopada 2017 roku, uchwały w sprawie 
przystąpienia do organizacji Konkursu 
Gastronomicznego Województwa Pod-
laskiego dla uczniów średnich szkół 
rolniczych pn. „Gotuj z Klasą”. Koor-
dynacją przebiegu konkursu zajęła się 
Pani Iwona Krzyżanowska, Zastępca 
Dyrektora Departamentu Rolnictwa 
i Obszarów Rybackich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podlaskiego. 
Zgodnie z regulaminem konkursu na 

laureatów fi nału czekały dwa miejsca 
na odbycie stażu w restauracji pro-
wadzonej przez kucharza uznanego 
w środowisku gastronomicznym – Ho-
norowego Ambasadora Województwa 
Podlaskiego Pana Karola Okrasy.

Konkursem objętych zostało 12 
szkół z terenu Województwa Podla-
skiego. I tak w przeciągu 2 miesięcy 
rozpoczynając od grudnia ubiegłego 
roku, miał miejsce I etap rywalizacji 
szkolnej. W poszczególnych szkołach 
przeprowadzono eliminacje 2 osobo-
wych zespołów uczniowskich. W trakcie 
kulinarnych zmagań miały one czas na 
przygotowanie dań charakterystycz-
nych dla naszego regionu – przystawki, 
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dania głównego i deseru. Skąd inąd 
wiadomo, że Mistrz ma sentyment do 
starych i często zapomnianych receptur 
i bardzo ceni sobie podlaską kuchnię. 
Fascynują go polskie produkty regio-
nalne najwyższej jakości. Stąd ukłon 
organizatorów konkursu i uczestników 
w stronę Mentora. Następnie wyłonio-
no zwycięzców, kandydatów do fi nału 
wojewódzkiego - po jednym zespole 
z każdej ze szkół. Etap szkolny zakoń-
czył się w styczniu 2018 roku.

Dwanaście wyłonionych zespołów 
spotkało się 5 marca 2018 r. w Podla-
skiej Akademii Kulinarnej w Białymsto-
ku w wielkim fi nale, by walczyć o staż 
w restauracji Karola Okrasy „Platter 
by Karol Okrasa” w Hotelu InterCon-
tinental w Warszawie oraz o nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Marszałka 
Województwa Podlaskiego.  Drobnymi 
upominkami dla uczniów wsparli kon-
kurs również lokalni przedsiębiorcy 
z branży rolno-spożywczej, którym 
spodobała się niniejsza inicjatywa. 

W pierwszej edycji konkursu „Gotuj 
z klasą” zwyciężył zespół reprezentujący 
Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce i tym 
samym zdobył główną nagrodę – staż 
w warszawskiej restauracji „Platter by 
Karol Okrasa”. Współzawodnictwo stało 
na niezwykle wysokim poziomie i bę-
dąc pod wrażeniem zdolnej młodzieży 
Karol Okrasa na staż zaprosił również 
laureatów drugiego i trzeciego miej-
sca: Huberta Sylwisty i Kacpra Bejlika 

z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Suwałkach oraz Katarzynę 
Wróblewską i Paulinę Zyskowską z Ze-
społu Szkół w Wojewodzinie.

Udział w fi nale pozwolił zapre-
zentować się uczestnikom szerszemu 
gronu osób, pokazać się w środowisku 
i sprawił, że niektóre zespoły otrzymały 
dodatkowe propozycje i oferty pracy 
m.in. stażu w Tykocińskiej restauracji 
„Alumnat”.

Zwieńczeniem i podsumowaniem 
pierwszej edycji konkursu niech będą 
słowa patrona imprezy, mistrza Karola 
– „To na pewno pierwsza z wielu edycji 
Konkursu. Cieszę się bardzo, że będę 
mógł kogoś z was – kto wygra – gościć 
w swojej restauracji. Gorąco zapraszam, 
będzie to kolejne doświadczenie i z tym 
bagażem doświadczeń wrócicie i pewnie 
będziecie rozwijali gastronomię, czy też 
szeroko rozumianą turystykę, bo to jest 
najlepsze narzędzie do promocji kraju. 
Udział pozwoli poznać kulinarną tożsa-
mość regionu. Podlasie dobrze smakuje 
i dobrze pachnie i tym możemy przekonać 
innych do naszego regionu. Dziewiczość 
i naturalność produktów powoduje, że 
są atrakcyjne i wyjątkowe. Bez dobrego 
produktu nie ma dobrej kuchni”.

Podczas staży odbywających się 
w Warszawie, fi nalistów dwukrotnie 
odwiedził przedstawiciel Zarządu 
Województwa Podlaskiego. Był pod 
ogromnym wrażeniem miejsca oraz 
emocji jakie towarzyszyły młodzieży 

podczas prezentacji oraz tego, czego 
się nauczyli pod okiem Mistrza.

Kacper, Paulina i Kasia przyznali 
zgodnie, że presja jest duża. Szczegól-
nie, że restauracja, w której przyszło im 
pracować, ma ogromną renomę.

Jak podkreślali stażyści, od pierw-
szego dnia traktowani byli jak zwykli 
pracownicy. Pracując po osiem godzin 
dziennie, wykonywali te same zadania, 
co wszyscy.

Zawsze jednak mogli liczyć na po-
mocną dłoń, słowa wyjaśnienia, a prze-
de wszystkim na życzliwe podejście. 
Nawet wtedy gdy, jak przyznają, zda-
rzało się coś zepsuć. 

- W moim odczuciu nie byli oni 
traktowani jakoś specjalnie, uczest-
niczyli w życiu restauracyjnej kuchni 
jako pełnoprawni pracownicy – pod-
kreśla Okrasa.  – Wrzuciliśmy ich na 
głęboką wodę i musieli sobie  w tych 
warunkach poradzić.

- Tym młodym ludziom udało się 
dać dużą szansę rozwinięcia umiejęt-
ności zawodowych, ale należy pamiętać, 
że stanęli przed ogromnym wyzwaniem 
pracy pod okiem mistrza – mówił mar-
szałek Krajewski. –  Trzeba dać z siebie 
wszystko, żeby pokazać się z jak naj-
lepszej strony i móc wrócić do domu 
z poczuciem sukcesu. 

Z uzyskanych opinii fi nalistów wyczuć 
można było podziw, uznanie oraz satys-
fakcję z podjętego wyzwania. W efekcie 
tego wydarzenia zdobyli oni coś więcej, 
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niż doświadczenie, coś, co sprawi, że po-
radzą sobie w nie jednej trudnej sytuacji.  
– Rzec można, że posiedli pewność siebie 
i poczucie własnej wartości.

Autorzy tekstu: Robert Zalewski, Iwona 
Krzyżanowska - Departament Rolnictwa 

i Obszarów Rybackich, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podlaskiego

Autorzy zdjęć: Marcin Nawrocki, Radosław 
Choiński, www.wrotapodlasia.pl

Dobre praktyki w ochronie upraw przed suszą 

Tegoroczna susza spowodowana 
znikomą ilością opadów i wysoki-
mi temperaturami doprowadziła 

do poważnych obniżek plonów w całej 
Europie. Litwa i Łotwa ogłosiły stan nad-
zwyczajny, a Europejskie Obserwato-
rium Suszy (EDO) określiło jako „rozległą 
i poważną anomalię”. Polska również 
została dotknięta tym zjawiskiem. Mi-
nisterstwo ogłosiło, że poszkodowanych 
jest 147 tysięcy gospodarstw, a zniszczo-
nych upraw około 2,5 miliona hektarów. 
Wszystko to za sprawą niedoborów wody 
podczas intensywnego rozwoju roślin. 
Problem ten w ostatnich latach wystę-
puję cyklicznie, a EDO prognozuje coraz 
częstsze występowanie niekorzystnych 
warunków powodujących suszę. Wia-
domości te nie napawają optymizmem, 
lecz są realnym zagrożeniem, a skutki 
długotrwałe . Warto zatem skupić się na 
ograniczaniu negatywnych następstw 
suszy, by uzyskać wyższy plon. Pierwszym 
składnikiem sukcesu są zabiegi wykony-
wane na polu. Powinny być stosowane 
racjonalnie, ponieważ każdy z nich po-
woduje stopniowe wysuszenie gleby na 
głębokości ich wykonywania. Na początku 
trzeba zadbać o jak najszybsze wykona-
nie zabiegów uprawowych po zbiorze 

roślin, aby zatrzymać wilgoć w gruncie. 
Warto zrezygnować też z orki wiosennej 
i w miarę możliwości przeprowadzić ją 
jesienią, a wczesną wiosną wymieszać 
ziemię, aby wyrównać nierówności i zre-
dukować parowanie. Kolejnym ważnym 
elementem są nawozy organiczne, które 
magazynują wodę. Korzystny wpływ na 
glebę mają też poplony w ostatnim czasie 
coraz popularniejsze dzięki dotacjom, 
a także słoma pozostawiona po żniwach. 
Poplony zapobiegają również wymywaniu 
składników mineralnych i wywiewaniu 
śniegu, jednak mogą być szkodliwe, gdy 
wysiewamy je przed zasiewem zbóż ozi-
mych, ponieważ w znacznym stopniu 
wyciąga z gleby wodę. Rośliny lepiej też 
radzą sobie z niedoborami suszy, jeśli 
zaopatrzymy je w odpowiednie składniki 
mineralne. Potas reguluje gospodarkę 
wodną roślin, fosfor pomaga roślinom 
wykształcić system korzeniowy, a wapń 
podnosi wytrzymałość ścian komórko-
wych (szkieletu) roślin zapobiegając 
wyleganiu. Azot jako pierwiastek naj-
silniej wpływający musi być odpowiednio 
zastosowany, aby dał rezultaty w postaci 
dobrego plonu. Należy przestrzegać ter-
minów i racjonalnie dobrać ilość nawozów 
do zapotrzebowania każdej rośliny, aby 

ich wzrost był proporcjonalny. Ważnymi 
czynnikami są też odczyn gleby i do-
stępność magnezu. Następną „cegieł-
ką” w dążeniu do zabezpieczenia upraw 
przed suszą jest siew, wśród roślin jarych 
dużą rolę odgrywa termin, powinien on 
być możliwie jak najwcześniejszy, gdyż 
tylko tak można zachować w ziemi naj-
więcej wody. Istotnym czynnikiem jest 
też ilość wysiewu w stanie zagrożenia 
suszą należy ją ograniczyć, ponieważ 
w ten sposób redukujemy konkurencję 
o wodę. Korzystnym dla roślin zabiegiem 
jest też nawożenie dolistne, przed wystą-
pieniem suszy warto zaaplikować potas, 
fosfor, magnez i azot. Na rynku dostępne 
są również stymulatory wzrostu, które 
wspomagają regenerację roślin po suszy 
i innych stresowych zjawiskach.

Zagrożenie suszą w najbliższych la-
tach staje się coraz realniejsze, dlatego 
musimy zacząć dostosowywać swoje 
praktyki na każdym etapie od uprawy 
pożniwnej po siew i nawożenie do pa-
nujących warunków wymuszonych przez 
zmiany klimatu.

Jacek Wójciak
PIR Wysokie Mazowieckie
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Czy warto uprawiać soję

Wśród rolników często trwają 
dyskusje nad możliwością 
uprawy soi w Polsce, która 

ze względu na swoją  wysoką  zawartość  
białka  jest doskonałym komponentem 
przy sporządzaniu pasz. 

W naszych warunkach klimatycz-
nych i geografi cznych mogą być upra-
wiane tylko odmiany soi wyhodowane 
lub przebadane w Polsce pod względem 
przydatności do uprawy. Soja jest rośliną 
dnia krótkiego o dużych wymaganiach 
termicznych, dlatego większość odmian 
zagranicznych w Polsce nie dojrzewa. Do 
uprawy w polskich warunkach nadają się 
odmiany, których okres wegetacji nie 
przekracza 140 dni. Soja nie ma dużych 
wymagań glebowych i można ją uprawiać  
na większości gleb. Jednak  nie nadają się 
do uprawy soi gleby ciężkie, podmokłe, 
zlewne, kwaśne i bardzo lekkie. Powinny 
być to jednak gleby w wysokiej kulturze, 
ciepłe, o prawidłowej strukturze i pH 
zbliżonym do obojętnego. Temperatura 
gleby w momencie siewu powinna wy-
nosić 12-14°C zazwyczaj jest to koniec 
kwietnia, początek maja. Chodzi o to, 
żeby nasiona soi mogły szybko skiełko-
wać, a siewki miały dobre warunki do 
szybkiego wzrostu początkowego. De-
cyduje to o długości łodygi i wysokości 
osadzenia najniższych strąków. Soja nie 
boi się suszy, gdyż oszczędnie gospodaru-
je wodą. Łodygi, liście i strąki są pokryte 
włoskami, które zmniejszają parowa-
nie i chronią roślinę przed nadmiernym 

przegrzaniem. Silnie rozwinięty system 
korzeniowy umożliwia pobieranie wody 
z głębszych warstw, więc soja może być 
uprawiana na glebach przewiewnych.

NAJLEPSZYM PRZEDPLONEM DLA 
SOI SĄ ZBOŻA OZIME I JARE ORAZ 

KUKURYDZA
Szerokość międzyrzędzi przy upra-

wie soi wynosi od 15 do 70 cm, w za-
leżności od odmian, metody zwalczania 
chwastów i sposobu siewu. Minimal-
na norma wysiewu wynosi 120 kg /ha. 
Przed siewem na hektar stosuje się śred-
nio 60-80 kg fosforu (P2O5), 100-140 
kg potasu (K2O) i 30 kg azotu (N) jako 
dawkę startową. Pogłówne nawożenie 
azotem zależy od tego, czy gleba była 
zaszczepiona nitraginą i czy na korze-
niach wytworzyły się brodawki. Brak 
brodawek korzeniowych i jasny kolor 
liści na początku kwitnienia soi oznacza 
niedobór azotu asymilacyjnego. Wtedy 
trzeba stosować azot mineralny jednak 
nadmierna ilość azotu opóźnia dojrze-
wanie. Nitraginę zawierającą bakterie 
Bradyrhizobium japonicum najczęściej 
miesza się z nasionami bezpośrednio 
przed siewem. Przed szczepieniem ma-
teriału siewnego bakteriami brodaw-
kowymi zaleca się spryskanie nasion 
wodą, co podnosi skuteczność działania 
inokulantu. Zabieg ten należy wykonać 
w dzień siewu, w zadaszonym lub za-
cienionym miejscu.

Soja jest rośliną wrażliwą na za-
chwaszczenie z racji powolnego wzrostu 
początkowego. Glebę po siewie i wa-
łowaniu należy koniecznie opryskać 
herbicydami doglebowymi. Niestety 
w Polsce brakuje zarejestrowanych her-
bicydów do zwalczania chwastów w soi.

Soja dojrzewa w Polsce w trzeciej 
dekadzie sierpnia i pierwszej połowie 
września, a w rejonach północnych pod 
koniec września. W okresie dojrzewania 
soja gubi liście. Soja plonuje na pozio-
mie 2-4 ton/ha.

Zbiór wykonuje się jednoetapowo 
kombajnem, gdy strąki są brązowe, 
a nasiona twarde. Przy dobrej sło-
necznej pogodzie, tak jak w tym roku 
nasiona wysychają na pniu do 12-14%.  
W przypadku mokrego i zimnego lata, 
co miało miejsce 2017 roku, dosycha-
nie górnych strąków jest utrudnione, 
zbierane nasiona trzeba dosuszyć do 
13% wilgotności.  Właśnie z powodu 
późnego dojrzewamia i występującej 
mokrej pogody rolnicy często rezygnu-
ją z podejmowania próby uprawy soi. 
W 2018 roku wystąpił długotrwały brak 
opadów w okresie wegetacyjnym, który 
to zdecydowanie wpłynął  na obniżenie 
plonów soi, mimo to ten rok stwarzał 
idealne warunki termiczne do uprawy 
soi, a szczególnie do jej zbioru. Zmie-
niający się klimat  może spowodować, 
że w naszych warunkach pojawi się 
coraz więcej soi.
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Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa podała, iż po-
wierzchnia zakwalifi kowanych  plan-
tacji nasiennych w Polsce w 2012 roku 

wyniosła 450 ha. Na liście odmian zna-
lazły się takie odmiany, jak: 

Aldana – 14,8 ha; 
Annushka – 340,9 ha; 
Augusta – 0,5 ha; 

Mavka – 7 ha; 
Merlin – 91,7 ha.

Daniel Gajewski 
PIR Suwałki

Nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej

Wprzypadku nabycia nierucho-
mości na licytacji komorni-
czej, po uprawomocnieniu się 

przybicia i wpłaceniu wylicytowanej 
kwoty, sąd stwierdza postanowieniem 
przysądzenie własności na rzecz li-
cytanta. Co do zasady, przysądzenie 
własności powoduje wygaśnięcie i moż-
liwość wykreślenia wszystkich roszczeń 
wpisanych w księdze wieczystej.

Zgodnie bowiem z art. 1000 kodeksu 
postępowania cywilnego (dalej jako 
kpc), z chwilą uprawomocnienia się po-
stanowienia o przysądzeniu własności 
wygasają wszelkie prawa i skutki ujaw-
nienia praw i roszczeń osobistych cią-
żące na nieruchomości. Na miejsce tych 
praw powstaje prawo do zaspokojenia 
z ceny nabycia. Pozostają jednakże 
w mocy bez potrącenia ich wartości 
z ceny nabycia: prawa ciążące na nie-
ruchomości z mocy ustawy, służebność 
drogi koniecznej oraz służebność usta-
nowiona w związku z przekroczeniem 
granicy przy wznoszeniu budowli lub 
innego urządzenia, a także służebność 
przesyłu. Pozostają również w mocy
ujawnione przez wpis w księdze wie-
czystej lub złożenie dokumentu do 
zbioru albo nieujawnione w ten sposób, 
lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni 
przed terminem licytacji, użytkowanie, 
służebności i prawa dożywotnika, jeżeli 
przysługuje im pierwszeństwo przed 
wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieru-
chomość nie jest hipotekami obciążona 
albo jeżeli wartość użytkowania, słu-
żebności i praw dożywotnika znajduje 
pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednak-
że w wypadku ostatnim wartość tych 
praw będzie zaliczona na cenę nabycia.

Ponadto, na wniosek właściciela 
nieruchomości władnącej (tj. właści-
ciela, na rzecz którego ustanowiono 
służebność), zgłoszony najpóźniej na 
trzy dni przed terminem licytacji, sąd 
może zarządzić, że służebność grunto-
wa, która nie znajduje pełnego pokrycia 
w cenie nabycia, będzie utrzymana 
w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości 

władnącej konieczna, a nie obciąża 
w sposób istotny wartości nierucho-
mości obciążonej.

Z chwilą uprawomocnienia się posta-
nowienia o przysądzeniu własności nie 
wygasają jednakże ciążące na nierucho-
mości spółdzielcze lokatorskie i własnoś-
ciowe prawa do lokalu. Prawa te, z chwi-
lą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności, przekształcają 
się odpowiednio w prawo najmu, w prawo 
odrębnej własności do lokalu albo we 
własność domu jednorodzinnego.

Na podstawie przepisu art. 1000 
kpc wygasają zatem m.in.:  hipoteki, 
użytkowanie, służebności i prawa doży-
wotnika – poza wypadkami wskazanymi 
powyżej; roszczenie o przeniesienie 
własności nieruchomości lub użytko-
wania wieczystego albo ustanowienie 
ograniczonego prawa rzeczowego, 
prawo z umowy timeshare (prawo do 
korzystania z nieruchomości w okre-
ślonym czasie), a także prawo odkupu 
lub pierwokupu. Jeśli chodzi o dwa 
ostatnie prawa, nabywca nie jest nimi 
związany, bowiem te prawa nie są ob-
ciążeniem nieruchomości, lecz innym 
ograniczeniem właściciela, które nie 
ma bezwzględnego charakteru, bowiem 
istnieje tylko w stosunku do jednego 
konkretnego podmiotu. 

Bez znaczenia dla wystąpienia 
skutków określonych w omawianych 
regulacjach pozostaje fakt, czy pra-
wa te zostały ujawnione przez wpis 
w księdze wieczystej czy też ujawnio-
ne nie zostały. Sąd Najwyższy (wyrok 
z 15 czerwca 2007 r., II CSK 97/07) pod-
kreślił, iż nie można przyjąć, że prawa 
i roszczenia osobiste, które na skutek 
ujawnienia ich w księdze wieczystej 
uzyskują rozszerzoną skuteczność, wy-
gasają na skutek uprawomocnienia się 
postanowienia o przysądzeniu włas-
ności, natomiast prawa i roszczenia, 
które z tak wzmożonej ochrony nie 
korzystają, pozostają w mocy.

Do praw i roszczeń osobistych należy 
również zakaz zbywania i obciążania 

nieruchomości przewidziany w art. 292 
kodeksu postępowania karnego. Jest to 
środek zabezpieczający orzekany w celu 
zabezpieczenia grożącego podejrzane-
mu lub oskarżonemu przepadku. Zakaz 
ten z mocy ustawy podlega ujawnieniu 
w księdze wieczystej, a w przypadku jej 
braku w zbiorze dokumentów. Jest to ob-
ciążenie wynikające z publicznoprawnych 
uprawnień państwa do zagwarantowania 
egzekucji wyroku sądowego wydanego 
w postępowaniu karnym. W związku 
z tym, nabywca nieruchomości musi 
się liczyć zatem z możliwością orzecze-
nia względem niego przepadku nabytej 
nieruchomości, choć w toczącym się 
postępowaniu karnym nie ma żadnych 
praw, nie może wnosić o uchylenie zaka-
zu zbywania ani o zmianę orzeczonego 
sposobu zabezpieczenia. 

Z art. 1002 kpc, który ma charakter 
bezwzględnie obowiązujący, wynika, 
iż z chwilą uprawomocnienia się po-
stanowienia o przysądzeniu własności 
nabywca wstępuje w prawa i obowiązki 
dłużnika wynikające ze stosunku najmu 
i dzierżawy. Ustawodawca przesądził 
zatem kwestię stosowania zasady ogól-
nej, zgodnie z którą w razie zbycia rze-
czy wynajętej lub wydzierżawionej na-
bywca wstępuje w stosunek najmu lub 
dzierżawy. Nabywca wstępuje w prawa 
dłużnika już z chwilą uprawomocnienia 
się postanowienia o przysądzeniu włas-
ności. Nie jest konieczne wydawanie 
w tym przedmiocie żadnego orzecze-
nia przez sąd. Należy pamiętać, że art. 
1002 kpc nie dotyczy innych umów 
stanowiących podstawę korzystania 
z nieruchomości, innych niż najem czy 
dzierżawa (np. użyczenie).

Art. 1002 kpc  stanowi, w przypad-
ku gdy umowa najmu lub dzierżawy 
nieruchomości zawarta była na czas 
oznaczony dłuższy niż dwa lata, na-
bywca może wypowiedzieć tę umowę, 
w ciągu miesiąca od uprawomocnie-
nia się postanowienia o przysądzeniu 
własności, z zachowaniem rocznego 
terminu wypowiedzenia, o ile umo-
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wa nie przewiduje terminu krótszego, 
chociażby umowa została zawarta z za-
chowaniem formy pisemnej i z datą 
pewną, a rzecz została najemcy lub 
dzierżawcy wydana.

Warto wskazać, iż Sąd Najwyższy 
w uchwale z 28 sierpnia 2008 r. (III 
CZP 61/81) stwierdził, że przysądzenie 
własności nieruchomości powoduje 
wygaśniecie dzierżawy praw w postaci 
dzierżawy udziałów we współwłasności 
nieruchomości. Sąd Najwyższy uznał 
za właściwą zawężającą interpretację 
art. 1002 kpc stanowiącego wyjątek 
od zasady nabycia własności nieru-
chomości bez jakichkolwiek obciążeń 
i przyjął, że artykuł ten reguluje skutki 
egzekucyjnego nabycia własności nie-

ruchomości, która była przedmiotem 
najmu i dzierżawy i nie może być stoso-
wany –w braku przepisów szczególnych 
–do egzekucji z innych rzeczy i praw. 
Artykuł 1002 został bowiem uloko-
wany wśród przepisów regulujących 
egzekucję z nieruchomości, co wska-
zuje na powiązanie określonych w nim 
skutków z dzierżawą nieruchomości, 
a nie praw. Zdaniem Sądu Najwyższe-
go za zawężającym interpretowaniem 
przepisu przemawia również wzgląd na 
cel egzekucji, która ukierunkowana jest 
na zaspokojenie wierzyciela, podczas 
gdy utrzymanie praw na zbywanej nie-
ruchomości zmniejsza jej atrakcyjność 
i nie pozostaje bez wpływu na skutecz-
ność egzekucji. 

Nabywając nieruchomość na licyta-
cji komorniczej musimy liczyć się więc 
z koniecznośią złożenia wniosku do 
ksiąg wieczystych o wykreślenie wpisów 
i hipotek, które wygasły z mocy prawa, 
ale nie zostały z mocy prawa wykreślo-
ne. Podstawą wykreślenia wpisów jest 
prawomocne postanowienie o przysą-
dzeniu własności wraz z planem po-
działu sumy uzyskanej z egzekucji lub 
samo postanowienie o przysądzeniu 
własności w przypadku hipotek, jeżeli 
zostało w nim stwierdzone zapłacenie 
całej ceny nabycia gotówką.

Artykuł opracował Aleksander Bojczuk 
Radca Prawny

Ekologiczny chów bydła mlecznego

Jak pisałam w poprzednim artyku-
le, w ostatnim czasie coraz większy 
nacisk kładziony jest na jakość pro-

dukowanej i wprowadzanej do obro-
tu żywności. Konsumenci poszukują 
produktów certyfi kowanych, wysokiej 
jakości. Ważna jest przede wszystkim 
wartość odżywcza nabywanych produk-
tów oraz ich walory smakowe. Deklarują, 
iż są w stanie zapłacić więcej za żywność 
wyprodukowaną w pewnych standar-
dach, gwarantujących odpowiednią ja-
kość. O ile produkcja roślinna może być 
prowadzona w dowolnym miejscu i cza-
sie, o tyle produkcja zwierzęca- chów 
zwierząt musi być oparty o produkcję 
ekologicznych pasz. Jest od niej zależny. 
Chów zwierząt jest nie tylko działal-
nością rolniczą. Staje się pasją i misją. 
Pokazuje szacunek i miłość do zwierząt 
jednocześnie osiągając niezbędne wyniki 
efektywności ekonomicznej. Produkcja 
musi przecież być rentowna, pozwalać 
na odpowiednią jakość życia na wsi. 
Wiedzieć należy, iż krowy mleczne są 
najbardziej wymagającą grupą zwierząt, 
nie tylko w obrębie bydła, ale wszystkich 
zwierząt gospodarskich.

Rolnik decydujący się na utrzymy-
wanie ekologicznego bydła, świado-
mie i dobrowolnie respektuje zasady 
i wymogi określone przede wszyst-
kim w rozporządzeniu Rady 834/2007 

i 889/2008 oraz krajowej ustawie rol-
nictwa ekologicznego. Podstawowym 
założeniem jest dostęp do pastwisk 
i wybiegów oraz swoboda w boksach/
kojcach. Maksymalna obsada zwierząt 
na hektar użytków rolnych może wyno-
sić od 2 do 5 sztuk, w zależności od ka-
tegorii bydła. Jest to związane z ilością 
azotu/hektar/rok. Wartość ta nie może 
przekroczyć 170 kg. Oprócz szeregu 
parametrów technicznych, wymaga-
nych przepisami, takich jak wielkość 
boksów, szerokość korytarzy, rodzaj 
posadzki, ilość legowisk, jakość ściółki, 
ilość światła naturalnego, wentylacja, 
a nawet długość krawędzi poidła, bar-
dzo ważny jest mikroklimat panujący 
w budynkach inwentarskich.  Bardzo 
ważna jest optymalna temperatura 
w oborze- krowy mleczne źle znoszą 
temperaturę powyżej 22 stopni. Nie 
pożądana jest zbyt wysoka wilgotność 
względna oraz obecność jakichkolwiek 
substancji szkodliwych, pyłów i mikro-
organizmów. Parametry techniczne to 
jednak nie wszystko. Bardzo istotne są 
również linie i rasy utrzymywanych 
krów, naturalny (w miarę możliwo-
ści) sposób rozrodu, naturalny sposób 
żywienia, nie tylko krów, ale również 
cieląt (obowiązek karmienia mlekiem 
naturalnym przynajmniej 3 miesiące), 
ilość i wiek dokupowanych zwierząt 

nieekologicznych w przypadku odbu-
dowy bądź powiększenia stada, leczenie 
zwierząt oraz wiele innych wymogów, 
równie ważnych. 

Zwierzęta ekologiczne muszą być 
żywione wyłącznie paszami wypro-
dukowanymi w warunkach rolnictwa 
ekologicznego. Dopuszczone są tylko 
i wyłącznie pasze pochodzenia ro-
ślinnego, przy produkcji których nie 
stosowano chemicznych odczynni-
ków ekstrakcyjnych (zbożowe, oleiste, 
strączkowe, bulwy i korzenie, nasiona, 
owoce, pasze objętościowe, korzenie, 
algi i zioła) oraz pasze pochodzenia 
zwierzęcego (mleko i wyroby mleczne, 
ryby, zwierzęta morskie i ich produkty, 
jaja i produkty z jaj). Dozwolone są 
również pasze mineralne stosowane 
jako dodatki paszowe, będące źródłem 
mikroelementów (między innymi sól, 
węglan sodu, skorupki jaj i zmielone 
muszle, siarczan sodu i magnezu). Pa-
nuje całkowity zakaz stosowania GMO. 
Ilość paszy objętościowej musi wynosić 
co najmniej 60% dziennej dawki i musi 
to być pasza wysokiej jakości. Ilość i ja-
kość paszy treściwej należy dostosowy-
wać zawsze do wieku zwierząt oraz ich 
potrzeb fi zjologicznych.

Magdalena Kowalska
PIR Hajnówka
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Opinie do projektów aktów prawnych
1. Projekt rozporządzenia Mini-

stra Środowiska ryczałt za szacowa-
nie szkód łowieckich.

W związku z nowelizacją rozporzą-
dzenia przedstawicielom ODR mają być 
zwracane koszty za udział w szacowa-
niu szkód. Zwrócono się o przyznanie 
zryczałtowanych kosztów także przed-
stawicielom Podlaskiej Izby Rolniczej 
biorącym udział w oględzinach lub 
szacowaniu ostatecznym szkód w tej 
samej wysokości.

2. Projekt ustawy o zmianie usta-
wy o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich.

Nie wniesiono uwag do projektu 
rozporządzenia. Zaproponowane dzia-
łanie może spowodować  impuls dla 
ubezpieczycieli, aby rozszerzyć ofertę 
ubezpieczeń o ryzyko suszy  upraw rol-
nych.

3. Rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z wystą-
pieniem ASF na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Zaproponowane rozwiązanie ma na 
celu ułatwienie  rolnikom  sprzedaży 
wolnych od wirusa ASF świń, pocho-
dzących z obszarów objętych ograni-
czeniami, wprowadzonymi w związku 
z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego 
pomoru świń poprzez umożliwienie 
sprzedaży takiego mięsa, opierając się 
o prawo zamówień publicznych.

4. Projekt ustawy o zmianie usta-
wy o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rol-
nej.

1. Rolnik w odpowiednim miejscu 
na wniosku zaznacza czy ubiega 
się o zwrot akcyzy do produkcji 
zwierzęcej. Organ rozpatrujący 
wniosek występuje drogą elek-
troniczną do ARiMR o udzielenie 
informacji potrzebnych do ustale-
nia średniej rocznej liczby  bydła.

2. Koszty będą mniejsze w przypadku 
wystąpienia w formie elektronicz-

nej urzędu gminy po zaświadcze-
nie do Biura Powiatowego ARiMR.

3. W ustawie należy uwzględnić 
wszystkie przeżuwacze, nie ogra-
niczając się  do dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła. 

4. Średnie zużycie oleju napędowego 
wykorzystywanego do prac zwią-
zanych z chowem i hodowlą bydła 
w przeliczeniu na 1 DJP zdaniem 
delegatów PIR kształtuje się na 
poziomie 40 litrów. 

5. Projekt rozporządzenia ws. 
tablicy ostrzegawczej o polowaniu 
zbiorowym

W proponowanym projekcie należy 
dodać, aby tabliczka wraz z informacją 
została umieszczona u sołtysa wsi, na 
terenie której ma być przeprowadza-
ne polowanie zbiorowe. Umożliwi to 
mieszkańcom i przejezdnym na zapo-
znanie się z zagrożeniem. W projekcie 
brakuje informacji o maksymalnej od-
ległości pomiędzy tablicami informa-
cyjnymi, co należy uzupełnić.

6. Projekt ustawy o zmianie usta-
wy o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach PROW na lata 2014-2020 
oraz ustawy o lasach.

Celem projektu rozporządzenia jest 
m.in. uproszczenie i przyśpieszenie 
trybu oceny operacji i wypłaty środ-
ków partnerowi KSOW. Usprawni to 
zatem przebieg całego procesu wy-
boru operacji składanych przez part-
nerów KSOW do jednostki centralnej 
w ramach konkursu oraz zwrotu tym 
partnerom kosztów poniesionych na 
realizacje operacji.

7. Projekt rozporządzenia Mini-
stra Środowiska w sprawie szacowa-
nia szkód łowieckich w uprawach 
i płodach rolnych.

1. Właściciel lub posiadacz gruntu, 
na którym powstała szkoda ło-
wiecka, dokonuje jej zgłoszenia 
przez złożenie wniosku w postaci 

papierowej albo elektronicznej, 
niezwłocznie, nie później niż 
przed upływem 7 dni od dnia 
jej stwierdzenia.

2. Dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego zawiadamia poszko-
dowanego oraz przedstawiciela 
wojewódzkiego ośrodka doradz-
twa rolniczego o terminie oglę-
dzin lub szacowania ostatecznego 
pisemnie, elektronicznie za po-
średnictwem poczty elektronicz-
nej lub przez krótkie wiadomości 
tekstowe telefonii komórkowej 
(SMS) - niezwłocznie, nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni od 
wpłynięcia zgłoszenia szkody. 
Przy czym oględzin, dokonuje się 
w terminie 7 dni od dnia zgłosze-
nia szkody.

3. W przypadku złożenia odwołania 
o terminie oględzin lub szaco-
wania ostatecznego nadleśniczy 
Państwowego Gospodarstwa Leś-
nego Lasy Państwowe zawiadamia 
poszkodowanego, przedstawiciela 
wojewódzkiego ośrodka doradz-
twa rolniczego i przedstawiciela 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu 
łowieckiego, a także przedstawi-
ciela izby rolniczej, jeżeli został 
złożony wniosek o jego udział, 
w sposób pisemny, elektronicz-
nie, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub przez krótkie 
wiadomości tekstowe telefonii 
komórkowej (SMS) - niezwłocznie, 
nie później niż przed upływem 
3 dni od wpłynięcia zgłoszenia 
szkody. Przy czym oględzin, do-
konuje się w terminie 7 dni od 
dnia zgłoszenia szkody.

4. Dzierżawca lub zarządca obwodu 
łowieckiego dokonuje wypłaty 
odszkodowania przelewem na ra-
chunek bankowy wskazany przez 
poszkodowanego albo w gotówce 
za pokwitowaniem - w terminie 
max. 30 dni od dnia sporządzenia 
protokołu ostatecznego szacowa-
nia szkody.

Justyna Kaliszewicz
   PIR Porosły
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Agro na Obcasach

11 października br. w Operze 
i Filharmonii Podlaskiej Eu-
ropejskim Centrum Sztuki 

w Białymstoku odbyło się Agro na Ob-
casach. Organizatorem spotkania już po 
raz drugi była Podlaska Izba Rolnicza 
wspólnie z Bankiem BGŻ BNP Pari-
bas. W tym roku dołączyła też Gazeta 
Współczesna. AGRO na Obcasach to 
wydarzenie przyciągające rzeszę pań, 
które czynnie udzielają się w sektorze 
rolniczym. Takie wydarzenia to dla nich 
świetna inicjatywa do wspólnych spot-
kań i prowadzenia wzajemnych rozmów 
biznesowych. To możliwość oderwa-
nia się od codziennej rzeczywistości. 
Co rocznie udaje nam się zgromadzić 
ponad 800 kobiet z terenu całego wo-
jewództwa podlaskiego. 

Podczas spotkania uczestniczki mo-
gły skosztować potraw z mięsa wieprzo-

wego były to m.in. terina wieprzowa na 
parze z młodą marchewką, kolorowe 
rolady wieprzowe, pasztet wieprzowy 
z żurawiną, koreczki z szynką i kaba-
nosem, roladki z polędwicy wędzonej 
z musem chrzanowym, jesienna sałatka 
z dynią, galaretki z nóżek wieprzowych, 
kruche babeczki z selerem i szynką, 
półmisek mięsiw wędzonych, mufi ny 
z serem lazur i boczkiem, terina z fa-
solką i szpinakiem, policzki wieprzowe 
w sosie, frykadelki wieprzowe zawijane 
w boczku w sosie chrzanowym. Degu-
stacja odbyła się w ramach Pikniku 
Wieprzowego Podlasko – Mazurskiego 
sfi nansowanego z Funduszu Promocji 
Mięsa Wieprzowego. Podczas impre-
zy nie zabrakło również informacji 
o walorach zdrowotnych i kulinarnych 
wieprzowiny oraz licznych konkursów 
z cennymi nagrodami.

 W tym roku naszemu przedsię-
wzięciu towarzyszył konkurs „Rolnik 
Roku województwa podlaskiego”, od 
wielu lat organizowany przez Gazetę 
Współczesną w partnerstwie z Podlaską 
Izbą Rolniczą. Konkurs Rolnik Roku 
ma na celu promowanie najlepszych 
praktyk w rolnictwie. Pokazuje je przez 
pryzmat osób, które stanowią wzorce 
rolników dbających o wysoką kulturę 
rolną, umiejętnie zarządzają swoim bi-
znesem, jakim jest gospodarstwo rolne. 
Kładą nacisk na bezpieczeństwo pracy 
w gospodarstwie, dbałość o dobrostan 
zwierząt hodowlanych i środowiska, 
wprowadzają nowe rozwiązania w pro-
dukcji rolnej oraz są otwarci na dziele-
nie się swoją wiedzą i doświadczeniem 
z innymi. Do konkursu zgłosiło się 30 
rolników z województwa podlaskiego, 
do 13 z nich wybrali się reporterzy Ga-
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zety Współczesnej, aby nagrać z nimi 
wideo rozmowy. Zostały one zapre-
zentowane na gali Agro na Obcasach. 

„Rolnikiem Roku 2018” został 
Krzysztof Szmurło, producent mleka 
ze wsi Popławy (gm. Brańsk). Na dru-
gim miejscu znalazł się Zdzisław Łuba 
z Mężenina (gm. Rutki), a na trzecim 
Krzysztof Zembrowski ze wsi Bodaki 

w gm. Boćki. Dziękujemy wszystkim 
rolnikom za udział w konkursie i gra-
tulujemy osiągnięć w swoich gospo-
darstwach rolnych.

Imprezie towarzyszył również kon-
cert zespołu Tre Voci. To polskie trio 
muzyczne, wykonujące muzykę kla-
syczną i pop operową. Tenorzy, artyści 
nowej generacji przepełnieni miłością 

do ludzi i świata. Trzy indywidualności, 
trzy zróżnicowane głosy i jedna wielka 
przyjaźń.  

Sponsorem wydarzenia Agro na Ob-
casach był Hyundai.

Elżbieta Orłowska 
PIR Kolno

Konferencja w Olsztynie pn. „Tradycja i Rozwój”

Wdniach 8 - 9 października 
2018 r. Podlaska Izba Rolni-
cza uczestniczyła jako partner 

w konferencji pn. „Tradycja i Rozwój” or-
ganizowanej w Olsztynie przez Warmiń-
sko- Mazurską Izbę Rolniczą w partner-
stwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą oraz 
Pomorską Izbą Rolniczą. Konferencja 
składała się z trzech komponentów: wy-
kładów, prezentacji działań podejmowa-
nych przez uczestników oraz  konkursu 
„Skarby Europy zaklęte w szkle”. Opera-
cja miała na celu promocję przetworów 
domowych wykonanych z surowców 
zebranych bądź wyprodukowanych na 
terenie województw warmińsko-ma-
zurskiego, mazowieckiego, podlaskiego 
i pomorskiego oraz zaprezentowania 
bogactwa i różnorodności lokalnych 
tradycji kulinarnych.

W projekcie uczestniczyło ponad stu 
mieszkańców obszarów wiejskich z czte-
rech województw, zrzeszonych w 24 gru-
pach formalnych i nieformalnych. Podla-
ską Izbę Rolniczą reprezentowali: Jolanta 
Wielgat i Witold Grunwald – Członkowie 
Zarządu PIR oraz Justyna Kaliszewicz, 
Magdalena Kowalska i Elżbieta Makowska 
– pracownicy PIR. Do konkursu zgłosili 
się uczestnicy ze Stowarzyszenia Bardzo 
Aktywna Wieś "BARWA", Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Ciemnoszyje, KGW Dąbrów-
ki, KSW Brzóski Tatary, KGW w Dzierzbi, 
KGW w Lemanie, KGW Dębóweczki oraz 

grupy nieformalne: Dziewczyny Grażyny 
oraz Suszczy Borek.

W ramach konferencji odbyły się 
warsztaty o następującej tematyce:

1. „Dziedzictwo kulturowe a rozwój 
przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich”;

2. Wieś – Moje miejsce do życia i roz-
woju zawodowego - w ramach pa-
nelu każda z grup zaprezentowała 
swoją działalność oraz podzieliła 
się doświadczeniami oraz dobry-
mi praktykami;

3. Małe przetwórstwo lokalne, krótki 
łańcuch dostaw, rolniczy handel 
detaliczny czyli rozwój przedsię-
biorczości na obszarach wiejskich;

4. Możliwości i źródła fi nansowania 
działań na obszarach wiejskich, 
w tym wykorzystanie środków 
z PROW 2014-2020 i KSOW na 
rozwój obszarów wiejskich oraz 
przykłady dobrych praktyk (dzia-
łania realizowane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz 
Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa) – wykład;

5. Jak z sukcesem przygotować wnio-
sek o grant (w tym informacje dot. 
programu „Działaj lokalnie”);

6. Jak promować i sprzedawać swoje 
produkty przez Internet.

Jedną z najważniejszych części spot-
kania była prezentacja poszczególnych 
grup w bloku tematycznym „Wieś – 
moje miejsce do życia i rozwoju zawo-
dowego”.  Ten blok został przeznaczo-
ny w całości uczestnikom wydarzenia, 
którzy przedstawiali działania, jakie 
podejmują na rzecz rozwoju i integra-
cji mieszkańców wsi oraz zachowania 
dziedzictwa kulturowego. Aktywni 
mieszkańcy wsi nie tylko cały czas dbają 
o podnoszenie własnych umiejętności, 
uczestnicząc w różnego rodzaju kon-
ferencjach, szkoleniach, ale również 
pozyskują sponsorów i fundusze unij-
ne dla swoich lokalnych społeczności, 
popularyzują przedsiębiorczość i dbają, 
by podejmowane przez nich działania 
były odpowiedzią na aktualne potrze-
by mieszkańców.

Elementem, który wzbudził najwię-
cej emocji był fi nał konkursu „Skarby 
Europy zaklęte w szkle”, do którego 
zgłoszono 65 przetworów w trzech ka-
tegoriach:
1. Kategoria domowe przetwory 
z owoców (w tym jagody, borówki, 
jeżyny, żurawiny itp.):
I miejsce – Mus malinowy – KGW Lipy,
II miejsce – Dżem z pigwowca – Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym, Długi Kierz,
III miejsce – Konfi tura z wiśni – KGW 
w Lemanie.
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2. Kategoria domowe przetwory z wa-
rzyw (w tym grzyby leśne):
I miejsce – Sałatka grzybowa – Stowa-
rzyszenie „Kobiety dla Starej Błotnicy”,
II miejsce – Warzywne wariacje Zosi – 
Zespół „Pokolenia”,
III miejsce – Sałatka warstwowa – Sto-
warzyszenie Bardzo Aktywna Wieś 
„BARWA”.
3. Kategoria domowe przetwory mięs-
ne i rybne:

I miejsce – Nutella chłopska – Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Ciemnoszyje,
II miejsce – Golonka na zimę – KGW Ję-
drychowo,
III miejsce ex aequo – Prosiaczek w so-
sie własnym – KGW w Dzierzbi, - Sie-
lawa w zalewie octowej – KGW Lipy.
Postanowiono również przyznać na-
grody specjalne:

KGW Giżyn i KGW Unikowo – otrzy-
mały nagrodę specjalną Mazowieckiej 
Izby Rolniczej,
KGW Dąbrówki – nagroda specjalna 
Podlaskiej Izby Rolniczej,
KGW Górki – nagroda specjalna Po-
morskiej Izby Rolniczej,
Suszczy Borek – nagroda specjalna 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły

Niecodzienne spotkanie

Wdniu 3 października 2018 r. 
podczas Wschodniego Kongre-
su Gospodarczego w Białym-

stoku odbyło się spotkanie Wiceprezesa 
Podlaskiej Izby Rolniczej Pana Marka 
Siniło z przedstawicielami delegacji 
z Peru. 

Grupa z regionu Arequipa, Peru, 
przebywała w województwie podlaskim 
w dniach 1- 5.10.2018 r. w celu wymiany 

doświadczeń i nawiązania współpracy 
w dziedzinie technologii, innowacji, 
w tym także w sektorze agrobiznesu. 

Wizyta była realizowana w ramach 
projektu Unii Europejskiej - Międzyna-
rodowy Program Współpracy Miast-
-Ameryki Łacińskiej IUC-LA.

Justyna Kaliszewicz
PIR Porosły

Dzień Jedności Rolniczej

W miejscu nazywanym od wie-
ków Świętą Wodą (koło Wa-
silkowa, powiat białostocki), 

znajduje się Sanktuarium Matki Bo-
żej Bolesnej. Usytuowane jest ono na 
wzgórzu wśród licznych krzyży. Jest 
tam również  Wzgórze Rolników z ka-
pliczkami ufundowanymi przez insty-
tucje i organizacje pracujące na rzecz 
rolnictwa. Wśród nich jest kapliczka 
Podlaskiej Izby Rolniczej. Z każdym 
rokiem to miejsce staje się coraz bar-
dziej piękniejsze, tworzy oazę ciszy, 
modlitwy i duchowej rekreacji.

30 września br. w powyższym sank-
tuarium Uroczystą Eucharystią odbyły 
się obchody Dnia Jedności Rolniczej.  
Przyjęta data – ostatniej niedzieli 
września, kończy okres dziękczynie-

nia rolników za zebrane plony. Mszy 
przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup 
Pomocniczy Archidiecezji Białostockiej 
dr hab. Henryk Ciereszko. Aby uczcić 
ten dzień z całego regionu przybyli 
również przedstawiciele kółek rolni-
czych, kół gospodyń wiejskich, samo-
rządowcy, działacze izb rolniczych oraz 
reprezentanci administracji rządowej 
z województwa podlaskiego.

Uczestnicy spotkania zebrali się 
w Sanktuarium, kolejny raz, aby po-
dziękować Bogu za plony oraz pomodlić 
się w poczuciu dobrze wypełnionych 
obowiązków wobec Polski, rodziny 
i Boga. A także wyrazić wdzięczność 
rolnikom za to, że w kraju nie brakuje 
żywności. W Dniu Jedności Rolniczej 
Podlaską Izbę Rolniczą reprezento-

wali: Wiceprezes Marek Siniło, Bożena 
Jelska-Jaroś oraz delegaci PIR, którzy 
wystawili poczet sztandarowy w skła-
dzie: Mieczysław Raczkowski, Paweł 
Rogucki, Jan Krzewski.

Podczas mszy złożono dary ołtarza, 
a na zakończenie na Wzgórzu Rolników 
uczestnicy odmówili modlitwę dzięk-
czynną za rolników. Po wspólnych mod-
litwach odbyła się agapa, a w fi nale 
występy zespołów ludowych.

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły
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Gleba jako źródło życia – ochrona oraz jej racjonalne 
wykorzystanie

Lubelska Izba Rolnicza w partner-
stwie z Krajową Radą Izb Rolniczych, 
Mazowiecką Izbą Rolniczą, Łódzką Izbą 
Rolniczą, Podkarpacką Izbą Rolniczą, 
Podlaską Izbą Rolniczą oraz Instytutem 
Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach realizuje, w ramach  Planu  
Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  
Wiejskich  na lata 2014-2020, operację 
pt.  Gleba jako źródło życia – ochrona 
oraz jej racjonalne wykorzystanie. 

Celem operacji jest podniesienie 
wiedzy grupy docelowej oraz zrozu-
mienie problemu w zakresie szeroko 
rozumianej ochrony gleb i wód poprzez 
racjonalne nawożenie oraz stosowanie 
naturalnych zasobów, która ma bezpo-
średni wpływ na ochronę środowiska 
i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Grupą docelową o znaczeniu stra-
tegicznym z punktu celowości ope-
racji są przedstawiciele producentów 
rolnych (rolnicy), doradcy rolniczy, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Lokal-
nych Grup Działania z poszczególnych 
województw oraz przedstawiciele sa-
morządu terytorialnego.

Projekt jest realizowany na terenie 
pięciu województw: lubelskiego, mazo-
wieckiego, podkarpackiego, łódzkiego 
i podlaskiego. W ramach jego realiza-

cji zostaną zrealizowane następujące 
działania: zorganizowanie 5 konferencji 
(woj. lubelskie, podkarpackie, mazo-
wieckie, podlaskie i łódzkie), podnie-
sienie wiedzy osobom grupy docelowej 
z zakresu wymiany wiedzy pomiędzy 
podmiotami uczestniczącymi w rozwoju 
obszarów wiejskich oraz szeroko rozu-
mianej ochrony środowiska związanej 
z racjonalną gospodarką nawozową 
i optymalizacją wykorzystywania za-
sobów naturalnych.

Realizacja operacji będzie miała 
bezpośredni wpływ na ochronę śro-

dowiska i przeciwdziałanie zmianom 
klimatu. Skutkiem konferencji będzie 
podniesienie wiedzy na temat zakwa-
szenia gleb, racjonalnego wykorzy-
stania nawozów oraz optymalnego 
wykorzystania zasobów naturalnych.

W województwie podlaskim kon-
ferencja odbyła się 27 września w sali 
konferencyjnej Hotelu 3Trio w Bia-
łymstoku.

Agnieszka Artemiuk
PIR Porosły

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarz dzaj ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sie Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Kilka słów o smogu w Białymstoku 
Podlaska Izba Rolnicza w partner-

stwie z Prosperitą Sp. z o. o. zorgani-
zowała konferencję: „Smog- nie tylko 
w mieście”. Wydarzenie odbyło się 19 
września w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego w Białymsto-
ku. Był to projekt zrealizowany z fundu-
szy Unii Europejskiej w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 
2014-2020. Miał on na celu przedstawie-

nie zagadnień dotyczących wpływu za-
nieczyszczenia powietrza na środowisko 
naturalne oraz zdrowie ludzi, pozytyw-
nych wzorców postępowania w zakresie 
prawidłowego wykorzystania zasobów 
naturalnych takich jak energia wiatro-
wa, solarna, odnawialne źródła energii 
wraz z możliwością dofi nansowania tych 
inwestycji. Chcieliśmy również zwrócić 
uwagę na podnoszenie standardu życia 

na wsi, uwzględniając potencjał ekono-
miczny i środowiskowy oraz wspieranie 
rozwoju regionu. 

Konferencja cieszyła się dużym za-
interesowaniem wśród przedstawicieli 
Urzędów Gmin oraz Miast, doradców 
oraz rolników z całego województwa. 
Program konferencji zakładał trzy pa-
nele wykładowe, które przedstawiały 
się następująco:
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1. Wpływ zanieczyszczenia powietrza 
na środowisko naturalne- wykład prze-
prowadzony przez dr inż. Lecha Magre-
la Dyrektora Departamentu Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego w Białym-
stoku;
2. Zanieczyszczenie powietrza a zdro-
wie człowieka- problem omówił dr hab. 
n. med. Wojciech Naumnik z Kliniki 
Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku;

3. „Smog - nie tylko w mieście” – środki 
pomocowe na działania wpływające na 
ochronę środowiska- wykład poprowa-
dził doradca energetyczny inspektor 
Daniel Płoński z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Białymstoku.

W ramach projektu powstały rów-
nież spoty informacyjne dotyczące 
zagadnień poruszanych na konferen-
cji, które są emitowane w telewizji 

regionalnej TVP Białystok, między 
innymi przed programem informa-
cyjnym Obiektyw.

Wszystkich zainteresowanych 
współpracą z KSOW zapraszamy do 
rejestracji w bazie partnerów KSOW 
dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz 
do odwiedzenia strony internetowej 
ksow.pl

Magdalena Kowalska
PIR Hajnówka

„Produkt lokalny a zasady funkcjonowania 
inkubatorów kuchennych – wizyta studyjna” 

W dniach 10-13 września 2018 r. 
Podlaska Izba Rolnicza w partnerstwie 
z LGD „Puszcza Białowieska” oraz Kół-
kiem Rolniczym w Orli zrealizowała 
z udziałem podlaskich producentów 
rolnych wyjazd studyjny pn. „Produkt 
lokalny a zasady funkcjonowania inku-
batorów kuchennych – wizyta studyjna” 
na terenie województwa małopolskiego 
oraz wielkopolskiego.

Celem operacji było poznanie za-
stosowanych w praktyce rozwiązań 
organizacyjno-prawnych w zakresie 
zasad funkcjonowania inkubatorów 
kuchennych w środowiskach lokal-
nych, zapoznanie się z funkcjonują-
cymi w praktyce obiektami inkubatorów 
kuchennych w zakresie zastosowanych 
rozwiązań budowlanych i technolo-
gicznych oraz zapoznanie się z profi -
lem produkcyjnym w/w inkubatorów. 

W wizycie studyjnej wzięło udział 
20 uczestników.

Pierwszym obiektem położonym 
w Małachowie Szemborowicach, gm. 
Witkowo był Inkubator Przetwórstwa 
Rolno Spożywczego należący do Sto-
warzyszenia Światowid.

W pierwszym dniu wizyty podczas 
prezentacji prowadzonej przez Panią  
Katarzynę Jórgę uczestnicy wizyty 
studyjnej zapoznali się z  zastosowa-
nymi rozwiązaniami organizacyjno-
-prawnymi związanymi w zakresem 
zasad funkcjonowania inkubatora ku-
chennego w środowisku lokalnym. Po-
nadto mieli okazję degustować lokalne 
produkty wytwarzane w inkubatorze 
kuchennym. W drugim dniu wizyty 
uczestnikom projektu zaprezentowano 
obiekt inkubatora kuchennego w zakre-
sie zastosowanych rozwiązań budow-

lanych i technologicznych, odbyły się 
warsztaty zielarskie oraz degustacja 
produktów spożywczych wytwarzanych 
w inkubatorze kuchennym.

W tym samym dniu grupa dotarła 
do Wadowic i została zakwaterowana 
w Hotelu Podhalanin.

W kolejnym dniu wizyty grupa 
gościła na terenie Lokalnej Grupy 
Działania „Gościniec 4 żywiołów”. Na 
początek został zaprezentowany plac 
targowy w Kalwarii Zebrzydowskiej 
miejsce sprzedaży produktów Smaki 
Gościńca. Kolejnym punktem programu 
było spotkanie w Spółdzielni Socjalnej 
Smaki Gościńca w Zakrzowie.

Uczestnicy podczas prezentacji 
multimedialnej prowadzonej przez 
Panią Kierownik Biura  LGD – Rena-
tę Bukowską, opisującej zastosowane 
w praktyce rozwiązania organizacyjno-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarz dzaj ca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sie Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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Święto wsi w Przytulance
16 września b.r. we wsi Przytulanka  

odbył się XI turniej wsi gminy Moń-
ki. Pomysłodawcą festynu wiele lat 
temu był Burmistrz Moniek, który na-
wiązywał do pięknych tradycji święta 
ziemniaka, odbywających się w latach 
siedemdziesiątych.  Warto dodać , że 
w  tamtych latach powiat moniecki był 
zagłębiem ziemniaczanym. Święto wsi 
jest formą podziękowania rolnikom za 
ich ciężką pracę, a dzień ten wiąże się ze 
wspaniałą zabawą zarówno dorosłych 
jak i ich pociech. Wymyślone przez 
organizatorów konkurencje są odzwier-
ciedleniem  codzienności rolnika, takie 
jak dojenie krowy,  taczanie bel i wiele 
innych. Przyciągają całe rodziny z gmi-
ny i powiatu.  Nie tylko dorośli wspania-
le się bawią, ale również dzieciaki mają 
swoje atrakcje w postaci dmuchanych 
zamków, zjeżdżalni. Stawką zawodów 
oprócz nagród ufundowanych przez 
sponsorów jest organizacja podobnej 

imprezy w przyszłym roku.  Jak przy-
stało na Święto oprócz rywalizacji po-
jawiło się dużo straganów, gdzie ludowi 
artyści prezentowali swoje  produkty 
i twórczość artystyczną. Na turnieju 
wsi nie zabrakło również fi rm współ-
pracujących z rolnictwem: Podlaska 
Izba Rolnicza,  ARiMR , KRUS, ODR.  
Pogoda tego dnia dopisała, przybyli 
goście i wszyscy uczestnicy byli zado-
woleni.  Czas umilali swoimi wystę-
pami lokalne zespoły folklorystyczne, 
a wyczekiwaną gwiazdą wieczoru był 
zespół Disco Polo. Najwięcej punktów 
i zwycięzcą rywalizacji  XI turnieju wsi 
z gminy Mońki zastała wieś Dziękonie  
i  to ona zdobyła prawo organizacji  
takiego turnieju w 2019 roku. 

Ireneusz Olszewski
PIR Mońki

Dożynki Wojewódzkie 2018
Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie, 

które odbyły się w tym roku 26 sierpnia 
2018r. u stóp Pokamedulskiego Klaszto-
ru w Wigrach były okazją kultywowania 
lokalnych tradycji i działalności rol-
niczej oraz uhonorowania najbardziej 
zasłużonych dla rolnictwa. 

Podczas uroczystości wręczono Od-
znaki Honorowe Województwa Podla-
skiego czterem laureatom. Najwyższe 
samorządowe odznaczenie otrzymali: 
Spółdzielnia Mleczarska Rospuda w Fi-
lipowie otrzymała Odznakę za wybitne 
osiągnięcia w produkcji wyrobów pro-
mujących nasz region.  Stowarzyszenie 
Twórców Ludowych w Lipsku zostało 
uhonorowane za kultywowanie tradycji 

-prawne w zakresie funkcjonowania 
inkubatora kuchennego w środowisku 
lokalnym mieli okazję degustować  lo-
kalne produkty wytwarzane w kuchni 
inkubatora mieszczącego się obok sali 
konferencyjnej. 

Następnie Pan Krzysztof Kwatera 
oraz Pani Iwona Zadrożna zaprezen-
towali działalność Spółdzielni Socjal-
nej Smaki Gościńca, Spółdzielni Smaki 
Doliny Raby oraz kuchnie produkcyjne 
i inkubatory kuchenne jako wsparcie 

lokalnej przedsiębiorczości, Inkubatory 
w PROW,  w tym przykłady zagraniczne.

Na zakończenie prezentacji uczest-
nicy przyjrzeli się zastosowanym 
w praktyce rozwiązaniom budowlanym 
i technologicznych. Następnie zostali 
zapoznani przez Panią Aleksandrę Kupis 
z procesem produkcyjnym tłoczenia so-
ków zakończonym degustacją produktu.

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły
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Dożynki Powiatowe w Dąbrowie Białostockiej
W dniu 11.09.2018 r. odbyły się 

Dożynki Powiatowe w Dąbrowie Bia-
łostockiej. Uroczystości  rozpoczęły 
się o godzinie 9:00 Mszą św. w Kościele 
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka w Dąbrowie Białostockiej  oraz Litur-
gią św. w Cerkwi pw. św. Jana Teologa 
w Dąbrowie Białostockiej. Dalsza część 
dożynek odbyła się na stadionie, gdzie 

podzielono się chlebem,  a następnie 
odbył się turniej wsi. Konkurencje były 
bardzo dynamiczne i widowiskowe. 
Na scenie wystąpiły zespoły z Krynek 
i Janowa, Stary Port oraz AdRem i So-
latium.  

Podczas dożynek Rada Powiatowa 
Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce 
wręczyła dary ołtarza oraz miała swoje 

stoisko które reprezentowali: Przewod-
niczący Rady Pan Marek Siniło, delegaci 
RP PIR w Sokółce, a także pracownik 
Biura Powiatowego Krzysztof Malczyk. 

Krzysztof Malczyk
PIR Sokółka

ludowej województwa podlaskiego. 
Kolejnym laureatem została fi rma ro-
dzinna Eko-Aronia za rozwój rolnictwa 
ekologicznego. Odznakę Honorową 
Województwa Podlaskiego otrzymał 
też Wiceprezes Podlaskiego Związku 
Pszczelarzy w Białymstoku Krzysztof 
Przeborowski za pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnej i działalność pszcze-
larską. Odznaki wręczali Marszałek 
Jerzy Leszczyński i członek zarządu 
Bogdan Dyjuk.

Podczas Dożynek wręczono również 
odznaczenia resortowe Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Pod-
laskiej Izby Rolniczej, które otrzymali: 
Mirosław Czarniecki -  delegat do Wal-
nego Zgromadzenia PIR w Sejnach; 
Robert Chmielewski -  delegat Rady 
Powiatowej PIR w Sejnach oraz Andrzej 
Kotarski -  delegat Rady Powiatowej 
PIR w Augustowie. Dekoracji dokonali 
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski 
i Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej  Pan 
Grzegorz Leszczyński.

Podczas Dożynek Podlaska Izba Rol-
nicza zorganizowała Piknik Mleczny 
sfi nansowany ze środków Funduszu 

Promocji Mleka podczas którego pro-
mowano walory mleka. W ramach pik-
niku odbyła się degustacja polskich 
produktów i przetworów mlecznych. 
Pomimo  deszczowej pogody przepro-
wadzono wiele konkursów z nagroda-
mi dla dzieci i dorosłych. Natomiast 
wszystkim odwiedzającym czas umilały 
występy zespołów taneczno-wokalnych.

Anna Pietraszewicz
PIR Porosły

Dożynki w Grajewie
W niedzielę 16 września 2018 r. 

w Kościele p.w. Św. Jana Pawła II w Gra-
jewie odbyły się dożynki powiatowe 
połączone z dożynkami parafi alnymi. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą celebrowaną przez ks. Bisku-
pa Stanisława Stefanka. Uczestniczyli 
w niej rolnicy, przedstawiciele admini-
stracji samorządowej, przedstawiciele 
instytucji i fi rm pracujących na rzecz 
rolnictwa, banków oraz mieszkańcy 
powiatu. Siedem delegacji przybyło 
z wieńcami dożynkowymi. Podczas 
mszy świętej delegacja rady powiatowej 

Podlaskiej Izby Rolniczej w Grajewie 
złożyła kosz z darami ołtarza.

Starostami dożynek byli pani Mał-
gorzata Demby z Boczek –Świdrowo 
i pan Tadeusz Skrodzki z miejscowo-
ści Cyprki.

Jak co roku, odbył się konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
W kategorii wieniec tradycyjny najwy-
żej oceniono wieniec wykonany  przez 
mieszkańców Popowa, a w kategorii 
wieńce współczesne, wieniec wykonany  
przez mieszkańców wsi Ciemnoszyje. 

Wyróżniono także największych 
producentów- dostawców mleka z te-
renu powiatu grajewskiego, a sześciu 
rolników zostało odznaczonych meda-
lami za Zasługi dla Rolnictwa.

W trakcie dożynek zorganizowa-
ne były stoiska wystawowe sprzętu 
rolniczego, stoiska fi rm i instytucji 
współpracujących z rolnictwem  oraz  
prezentujące   twórczość ludową. Swoje 
stoisko zorganizowała także Podlaska 
Izba Rolnicza.

Elżbieta Makowska
PIR Grajewo
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DOBRE RADY

Domowa apteka ziołowa – żyworódka cd. 

Żyworódka jest rośliną o szerokim 
zastosowaniu leczniczym.

Zastosowania zewnętrzne żywo-
ródki
1. Wszelkie uszkodzenia powierz-
chowne skóry, głębokie zranienia - 
cięte, szarpane, blizny pooperacyjne, 
pęknięcia poporodowe, pęknięcia 
sutków, itp. – przemywać lub przy-
kładać  czystym sokiem z liści albo 
nalewką spirytusową.
2.Trądzik, wągry – przecierać nalewką 
spirytusową rano i wieczorem
3. Ropne chroniczne wycieki  oraz 
długo nie gojące się rany – rano i na 
noc przykładać  tampon z waty nasą-
czony nalewką lub świeżym sokiem. 
Dodatkowo można pić po 20 kropli 
soku dwa razy dziennie.
4. Egzemę – leczy się świeżo wyciśnię-
tym sokiem, przecierając chore miejsca 
kilka razy dziennie. Należy również 
smarować skórę maścią lub kremem 
z żyworódki.
5. Łupież – co dwa dni nacierać skórę 
głowy sokiem lub nalewką.
6. Brodawki - przykładać watkę na-
sączoną sokiem lub nalewką. Na noc 
nałożyć opatrunek z soku lub sam liść, 
bez błonki. Zabiegi powtarzać aż do 
zniknięcia brodawki.
7. Piegi – przeciera się sokiem lub na-
lewką aż do wybielenia.
8. Reumatyzm – kilka razy dziennie 
wcierać sok lub nalewkę w bolące miej-
sce. Należy także pić sok lub nalewkę 
trzy razy dziennie po 20 kropli. Można 
również zjadać kawałek liścia odpowia-
dającego dawce.
9. Zapalenie stawów – dwa razy dzien-
nie przykładać kompres nasączony so-
kiem lub nalewką.

10. Bóle głowy – czoło i skronie smaruje 
się sokiem lub nalewką rano i wieczo-
rem. Dwa razy dziennie należy pić po 
20 kropli soku lub zjadać liść odpowia-
dający dawce.  

Zastosowanie wewnętrzne żywo-
ródki
1. Katar (wszystkie rodzaje) - zakrapla 
się po parę kropel soku do nosa kilka 
razy  dziennie. W parę minut po zakro-
pleniu następuje gwałtowne kichanie. 
Przy chronicznym katarze kuracja może 
potrwać dłużej.
2. Angina – żuje się wolno kawałek liś-
cia kilka razy dziennie po jedzeniu. Liść 
powoduje znieczulenie przełyku - nie 
należy popijać!!! Uczucie odrętwienia 
mija po kilku minutach.
3. Utrata głosu, chrypka – postępuje 
się podobnie jak przy anginie, kuracja 
jednak może potrwać dłużej. W scho-
rzeniach gardła stosuje się preparat 
z miodu, z soku żyworódki i tłuszczy.
4. Krwawienie z dziąseł – należy wol-
no żuć liść i trzymać go w ustach przez 
15 minut rano i wieczorem. Uczucie 
odrętwienia mija po kilku minutach.
5. Parodontoza – żuje się liść parę razy 
dziennie, przytrzymując na zębach. 
Należy pić trzy razy dziennie po 20 
kropli soku przed jedzeniem
6. Ból zęba – żuć kawałek liścia na bo-
lącym zębie, a jeśli jest ubytek, włożyć 
tamponik nasączony sokiem. Powta-
rzać kilkakrotnie.
7. Kaszel – Kilka razy dziennie żuć liść, 
połykając sok.
8. Grypa – trzy, cztery razy dziennie pić 
po 20 kropel soku lub nalewki przed je-
dzeniem.
9. Cukrzyca – pić po 20 kropli soku 
trzy razy dziennie po jedzeniu.

10. Hemoroidy – jak najczęściej przy-
kładać waciki nasączone sokiem wci-
skając płyn do środka. Przed jedzeniem 
pić sok lub nalewkę trzy razy dziennie 
po 30 kropli.
11. W chorobach żołądka i jelit 
(owrzodzenia, nieżyt, katary), wą-
troby, trzustki oraz w stanach zapal-
nych nerek należy pić przed jedzeniem 
trzy razy dziennie po 20 kropli soku lub 
zjadać liść odpowiadający 20 kroplom.  

 PRZEPIS NA:
Sok z żyworódki 

W pierwszym etapie liście żywo-
ródki należy włożyć do lodówki na 3–5 
dni. Po tym czasie przełożyć do szkla-
nego naczynia. Następnie przy pomocy 
drewnianej łyżki ubijać je do pozyska-
nia soku, po czym włożyć ponownie 
do lodówki. Tym razem wyłącznie na 
kilka godzin. Po wyjęciu z lodówki na-
leży przecedzić sok oddzielając go od 
miazgi. Trudno ocenić jaką ilość soku 
uzyskamy z konkretnej liczby liści, ale 
można szacować, że z 2 dużych nawet 
do 20 ml. 
Nalewkę z żyworódki 

Nalewkę z żyworódki przygotować 
można w następujący sposób: zmiaż-
dżyć  w moździerzu dowolną ilość 
liści żyworódki, a następnie uzyska-
ną miazgę zalać dwukrotnie większą 
ilością spirytusu lub wódki. Zamknąć 
szczelnie naczynie i odstawić  na około 
2 tygodnie. Po tym czasie nalewka jest 
gotowa do stosowania.

Irena Iwanowska 
PIR Bielsk Podlaski

Święto dziękczynienia na Jasnej Górze
W dniu 2 września 2018 r. w Często-

chowie odbyły się główne uroczystości 
Jasnogórskich Dożynek. W uroczystoś-
ciach uczestniczyli rolnicy z całej Polski, 
wśród nich, podobnie jak w ubiegłych 
latach delegacja  Podlaskiej Izby Rol-
niczej. 

W dziękczynieniu za plony uczest-
niczył między innymi Prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski.

Uroczystej sumie z błogosławień-
stwem wieńców żniwnych, która zgro-
madziła około 60 tysięcy osób z całej 
Polski, przewodniczył Ks. Arcybiskup 
Marek Jędraszewski metropolita kra-
kowski. 

Tegoroczne dożynki na Jasnej Górze, 
oprócz podziękowania za plony, były 
także dziękczynieniem za 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Elżbieta Makowska
PIR Grajewo 
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